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 بيان اعالم  

  الغالف الجوي 
5B (Long -CZبيان متابعة دخول الصاروخ الصين 

March 5B) 

 

يقية  ز  غرفة عمليات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفي 

 بتوقيت القاهرة  2021مايو  9من صباح  2:30توقيت البيان

 

ي 
ي إطار جهود الرصددددددد والمتادعة للدغور الضي  ملصددددددبص لليددددددارو  اليددددددي ز

5B (Long March -CZفز

5B)   ة من ال دددددددداعة الضالف الجوي. فمن المتوقع دغور اليددددددددارو  الضالف الجوي لارف غالر الفيس

ي   2021مايو    9دقيقة من فجر يوم   11ة ودقيقة إلي ال ددددددددداعة ال ام ددددددددد  12الثالثة و
بتوقيت القاهرة فز

ي ال قيطة المرفقة وال ي  مر
% مله فوق المياه ابتداءا من  فوق شددددددددددمار 90نطاق المدار الموضددددددددددي فز

قا   المحيص األطللطي ويمتد جلوب أسدبانيا ويمر دالبحر المتوسدص شدمار ال دوالم المودية ويمتد   

الية. ومن المتوقع علد دغوله  إلي األردن والجزيرة العقبية و  المحيص الهلدي وصددددوس لل ددددوالم األسدددديس

الضالف الجوي أن يتعرف لدرجة لرارة مرتفعة نظرا لاللتكاك مع جزيئات الضالف الجوي مما  مكن  

اقه عيي أرتفا  من 
ي انفجاره واليس

اتوسدفي  من الضالف الجوي   45-35أن يت دب  فز
ي طبقة األسديس

كم فز

  ا م تلفة األلجام إلي سطي األرف وقد  يم دعض الشظا

ي المودددية المنهولة دال دددكان والضرفة م دددتمرة  
ومن الم دددتبعد سدددقوء أج اء من اليدددارو  عيي األراةز

ي أعمار الرصددددددد والتحليم للمدار وسدددددداتم أصدددددددار بيانات تاليه عيي مدار ال دددددداعات القادمة كلما توفر  
فز

 معلومات أو بيانات جد دة 

  

 المتوقع سقوء اليارو  فيه وترم  اللجمة ألقرب نقطة لل والم المويةغقيطه توضي الم ار 
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 رئيس                                                                    

 المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية                                             

 جاد محمد القاضي / د. أ                                          

 


